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 :بسم اهللا والصالة والسالم  عىل رسول اهللا، وبعد

  
العالمـة حممـد  فيهـا شـتات كـالم ُ مجعتا رسالة يف النزول اإلهلي ،فهذ

ُاخلـاص هبـذا املوضـوع مـن مجيـع مـا وقفـت عليـه مـن  نـارص الـدين األلبـاين
تراثـه املطبـوع واملـسموع، مـع ترتيـب مـسائله وتبويبهـا ليـسهل عـىل القــارئ 

 .الكريم تناوهلا والوصول ملا يريده منها
َّ وقـد ضــممت هـذه الرســالة إىل عمــيل املوسـوعي الــذي مـن اهللا بــه عــيل  َّ ُ ْ َ َ

ُ، لكــن رأيــت نــرشها مفــردة ليــسهل  العالمــة األلبــاين قــسم العقيــدةموســوعة
تناولــه للبــاحثني وطــالب العلــم املعتنــني هبــذا املوضــوع اخلطــري عــىل وجــه 

 .اخلصوص، واهللا من وراء القصد
 وكتب

 شادي بن حممد بن سامل آل نعامن.د
 يف صنعاء اليمن

 حرسها اهللا من كل سوء ومكروه



 
 

٣ 

 
 ]:صقال رسول اهللا [
مــا مــن يــوم أكثــر مــن أن يعتــق اهللا فيــه عبــدا مــن النــار مــن يــوم عرفــة وإنــه «

 .»ما أراد هؤالء؟: ليدنو،ثم يباهي هبم املالئكة، فيقول
 هبــــــذه " ليــــــدنو يــــــتجىل ": بلفــــــظ ..." الرتغيــــــب " يف )احلــــــديث(وقــــــع 
ـــضا ..." يـــتجىل ": الزيـــادة يشء مـــن  يف وهـــي زيـــادة منكـــرة ال أصـــل هلـــا أي

و هـــذا اخلطـــأ عنـــدي أســـوأ مـــن الـــذي قبلـــه ألنـــه ...طـــرق احلـــديث ورواياتـــه 
ــى احلــديث، ألنــه تفــسري للــدنو بــالتجيل، وهــذا إنــام جيــري عــىل َّريَغــُم  ملعن

تأويــل أحاديــث الــصفات، خالفــا لطريقــة  يف قاعــدة اخللــف وعلــامء الكــالم
هللا تعــاىل تأويــل أحاديــث نــزول ا يف الــسلف ريض اهللا عــنهم، كــام خــالفوهم

وهــذا كلــه خمــالف ملــا كــان . بــأن املعنــى نــزول رمحتــه إىل الــسامء الــدنيا
عليــه الــسلف مـــن تفــسري النـــصوص عــىل ظاهرهــا دون تأويـــل أو تــشبيه كـــام 

، فنزولـه )١١: الـشورى (﴾﴿: قال تعاىل
دنــــوه عــــز نـــزول حقيقــــي يليــــق بجاللـــه ال يــــشبه نــــزول املخلـــوقني، وكــــذلك 

وجــــل دنــــو حقيقــــي يليــــق بعظمتــــه، وخــــاص بعبــــاده املتقــــربني إليــــه بطاعتــــه، 
النـزول  يف  فهـذا هـو مـذهب الـسلف،ووقوفهم بعرفة تلبية لدعوته عز وجـل

                                                
 "، ويف )٤٤٩ (" اإلرواء " يف  أحاديــث كثـــرية متــواترة، خرجــت طائفـــة كبــرية منهـــاوهــي) ١(

 ].منه[.اهـ .) ٥١٣ - ٤٩٢( البن أيب عاصم "ختريج السنة 



 
 

٤ 
 ،والدنو، فكن عىل علم بذلك حتى ال تنحـرف مـع املنحـرفني عـن مـذهبهم

بـن كتـب شـيخ اإلسـالم ا يف اإلمجـال وحتقيـق القـول فيـه وجتد تفصيل هـذا
 - ٥/٤٦٤ج  (ً، فراجـــع مـــثال" جمموعـــة الفتـــاوى "تيميـــة، وبخاصـــة منهـــا 

واســــتدل بـــــه ) ٣٧٣ص (وقــــد أورد احلــــديث عــــىل الـــــصواب فيهــــا ) .٤٧٨
  .ًعىل نزوله تعاىل بذاته عشية عرفة، وبحديث جابر املشار إليه آنفا

  ).١٠٩-١٠٨، ٦/١/١٠٦"(الصحيحة"
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  ]:قال اإلمام[

 كـــــام قطـــــع بـــــذلك ، بـــــل وهــــي متـــــواترة،ا كثـــــرية جـــــد...أحاديــــث النـــــزول 
ذلـــــك  يف فَّ، وذكـــــر أنـــــه ألـــــ)٥٩، ٥٣ص  (" العلـــــو" يف احلـــــافظ الـــــذهبي

 .اًجزء
 ).٢/٢٥٨"(الضعيفة"



 
 

٦ 

 
 يبقى حني الدنيا السامء إىل ليلة كل اهللا ينزل ":قال اإلمام عن حديث النزول املشهور[
 ]:"اآلخر الليل ثلث

 ًقــسام جــتَّخر الــصحابة مــن مجــع عــن جــاء متــواتر صــحيح حــديث  هــو
 ..)١١١٨ (" داود أيب صحيح "و) ٤٥٠ (" رواءاإل " يف منها اًطيب
  ).١٨٣-١٨٢ص"(متام املنة"
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 ]: أنه قالصروي عن النبي [
ًوجـــل يمهــل حتـــى يمـــيض شــطر الليـــل األول، ثــم يـــأمر مناديـــا إن هللا عــز «

هــل مــن داع يــستجاب لــه؟ هــل مــن مــستغفر يغفــر لــه، هــل مــن : ينــادي يقــول
 .» سائل يعطى

 ).منكر هبذا السياق(
  ]:قال اإلمام[

مــــن طريــــق عمــــر بــــن ) ٤٨٢رقــــم ("اليــــوم والليلــــة" يف  أخرجــــه النــــسائي
أخربنـا :  أخربنـا أبـو إسـحاق:أخربنـا األعمـش: أخربنـا أيب: حفص بن غيـاث

فــذكره : ...قــال: سـمعت أبــا هريــرة وأبــا سـعيد يقــوالن: أبـو مــسلم األغــر قــال
 .ًمرفوعا
وهـــــذا إســـــناد ظـــــاهرة الـــــصحة؛ فـــــإن رجالـــــه كلهـــــم ثقـــــات رجـــــال : قلـــــت

 حفص بـن غيـاث يشء مـن الـضعف؛ كـام ينبئـك نعمر ب يف الشيخني، لكن
 "ثقــــة؛ ربــــام وهــــم": مــــرع يف ؛ فقــــال"التقريــــب" يف بـــه احلــــافظ ابــــن حجــــر

  ."اآلخر يف ًثقة فقيه؛ تغري حفظه قليال": حفص يف وقال.
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   عـــدة أحاديـــث خطـــأه فيهـــا، أحـــدها مـــن روايتـــه "التهـــذيب" يف وســـاق لـــه

 .عن األعمش 
لفظـــه؛ ملخالفـــة الثقـــات إيـــاه  يف وأنـــا أقطـــع بـــأن هـــذا احلـــديث ممـــا أخطـــأ

 :بلفظفيه؛ فقد رواه مجاعة، عن أيب مسلم األغر بإسناده 
إن اهللا عــــز وجــــل يمهــــل، حتـــــى إذا ذهــــب ثلــــث الليــــل األول؛ نـــــزل إىل "

هل مـن مـستغفر؟ هـل مـن تائـب؟ هـل مـن سـائل؟ هـل : السامء الدنيا، فيقول
  ."من داع؟ حتى ينفجر الفجر

: ، بــل فيــه أن اهللا هــو القائــل"ًأن اهللا يــأمر مناديــا ينــادي يقــول": فلــيس فيــه
نه وتعــاىل إىل الــسامء الـدنيا، وهــذا مــا ، وفيـه نــزول الــرب سـبحا"..هـل مــن"

مل يذكره حفص بن غياث، فـدل عـىل أنـه مل حيفظـه، فالظـاهر أنـه مل حيـدث 
 .به من كتابه، وإنام من حفظه فوهم 

وهـــا أنـــا أذكـــر مـــن وقفـــت عليـــه مـــن الثقـــات الـــذين خـــالفوه؛ فـــرووه بـــذكر 
 :نزول الرب إىل السامء، وأنه هو سبحانه القائل، كام ذكرنا

 ٢٢٣٢ ("مــــــــــسنده" يف فقــــــــــال الطيالــــــــــيس.عبة بــــــــــن احلجــــــــــاج  شــــــــــ-١
 .سمعت األغر به : أخربنا أبو إسحاق قال: حدثنا شعبة قال): ٢٣٨٥و

، )٢٨٨/ ٢ ("صـــحيحه" يف أخرجـــه أبـــو عوانـــة: ومـــن طريـــق الطيالـــيس
، )١٧٦/ ٢(وأخرجـــه مـــسلم ) .٤٥٠ ("األســـامء والـــصفات" يف والبيهقـــي

مـــن طريــــق أخــــرى، ) ٣٤/ ٣(د ، وأمحــــ)٨٣ ("التوحيـــد" يف وابـــن خزيمــــة
 .عن شعبة به 
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 .، عن أيب إسحاق به - وهو ابن املعتمر الكويف - منصور -٢

 ) .٨٤(أخرجه مسلم، وأبو عوانة، وابن خزيمة 
 .، عنه - وهو ابن غزوان الكويف - فضيل -٣

 .أخرجه أبو عوانة 
 .، عنه به - وهو الوضاح بن عبد اهللا اليشكري - أبو عوانة -٤

 ) .٤٣/ ٣ و٣٨٣/ ٢( أمحد أخرجه
 .، عنه - وهو ابن راشد البرصي - معمر -٥

 يف  وهــــــو-مــــــن طريــــــق عبــــــد الــــــرزاق ) ٩٤/ ٣(ًأخرجــــــه أمحــــــد أيــــــضا 
  .-) ٢٩٤-٢٩٣/ ١١ ("مصنفه"

 . إرسائيل، وهو ابن يونس بن أيب إسحاق السبيعي -٦
 .أخرجه ابن خزيمة 

املخــــالف فهــــذه ســــتة طــــرق، وكلهــــم ثقــــات أثبــــات رووه بــــاللفظ : قلــــت
 .للفظ حفص ابن غياث، فثبت ومهه فيه 

؛ -وهـــو الـــسبيعي-لعـــل الـــوهم مـــن أيب إســـحاق : وكـــان يمكـــن أن يقـــال
روايــة  يف فإنــه كــان اخــتلط، عــىل تــدليس فيــه، لــوال أنــه قــد رصح بالتحــديث

شـــــعبة األوىل عنـــــه، ثـــــم هـــــو روى عنـــــه قبـــــل االخـــــتالط، فـــــانتفى االحـــــتامل 
 .ث املذكور، ولزم اخلطأ حفص بن غيا



 
 

١٠ 
، وهــو - وهــو ابــن املــورع -وإن ممــا يؤكــد ومهــه؛ أنــه قــد تابعــه حمــارض 

 يف حـــدثنا األعمـــش بـــه نحـــوه؛ إال أنـــه مل يـــذكر: ثقـــة مـــن رجـــال مـــسلم قـــال
 .إسناده أبا سعيد اخلدري 

: أخرجه أبو عوانـة عقـب سـوقه حـديث شـعبة، ومل يـسق لفظـه، وإنـام قـال
 .، وأخرجه ابن خزيمة، فساق لفظه "بنحوه"

ا يؤكد خطأ اللفـظ املـذكور ونكارتـه؛ أن احلـديث قـد جـاء مـن طـرق ومم
ً مرفوعـــا بـــاللفظ املحفـــوظ - ريض اهللا عنـــه -أخـــرى كثـــرية عـــن أيب هريـــرة 

، اثنتــــان منهــــا )٤٥٠ ("إرواء الغليــــل" يف وقــــد خرجــــت ســــبعة منهــــا.نحــــوه 
ـــــــصحيحني" مـــــــسند " يف ، وســـــــائرها"صـــــــحيح مـــــــسلم" يف ، وأخريـــــــان"ال

 . وغريه "أمحد
ديث بـــاللفظ الـــصحيح شـــواهد كثـــرية خرجـــت بعـــضها هنـــاك؛ مـــن وللحـــ

حــديث جبــري بــن مطعــم، ورفاعــة بــن عرابــة اجلهنــي، وعــيل بــن أيب طالــب، 
) ١٢٩/ ٧ ("التمهيــد" يف وعبــد اهللا بــن مــسعود، ولــذلك جــزم ابــن عبــد الــرب

 .بتواتره 
ــق ) ٢٢/ ٤(النكــارة؛ مــا أخرجــه أمحــد  يف ونحــو هــذا احلــديث مــن طري

: ًعــــن احلــــسن، عــــن عــــثامن بــــن أيب العــــاص مرفوعــــا بلفــــظعــــيل بــــن زيــــد، 
هـل مـن داع فيـستجاب لـه، هـل مـن سـائل فيعطـى، هـل : ينادي مناد كل ليلة"

  ."من مستغفر فيغفر له؟ حتى ينفجر الفجر
ن هــــو البــــرصي، وهــــو مــــدلس وقــــد وهــــذا إســــناد ضــــعيف؛ احلــــس: قلــــت
 .عنعنه



 
 

١١ 
 .؛ ضعيف - وهو ابن جدعان -وعيل بن زيد 

أقـــل نكـــارة مـــن األول؛ ألنـــه لـــيس فيـــه ذكـــر آمـــر ومـــأمور، بـــل ولفظـــه هـــذا 
 يف ؛ ال ينــــــايف أن يكــــــون هــــــو اهللا تبــــــارك وتعــــــاىل كــــــام"...ينــــــادي ": قولــــــه

روايـة  يف الروايات الصحيحة، بل هذا هو الذي ثبـت عـن ابـن جـدعان نفـسه
مــــن طريـــق محـــاد بــــن ) ٨٩ص  ("التوحيـــد" يف عنـــه، أخرجهـــا ابــــن خزيمـــة

 لـسوء -الوجـه أخرجـه أمحـد، فالظـاهر أن ابـن جـدعان ومن هذا .سلمة عنه 
 كــان احلــديث عنــده غــري مــضبوط لفظــه، فكــان يرويــه تــارة بـــاللفظ -حفظــه 

 .املحفوظ، وتارة باللفظ املنكر 
 ) .١٠٧٣ ("الصحيحة" يف ًثم رأيت للحديث طريقا آخر، خرجته

  هــــذا الكتــــاب  يف واعلــــم أن الــــذي محلنــــي عــــىل ختــــريج هــــذا احلــــديث
 :اثنانأمران 

 قــد ســاقه مــن - عفــا اهللا عنــا وعنــه -أين رأيــت احلــافظ ابــن حجــر : األول
ــق النــسائي عــن األغــر : الطــريقني ــق أمحــد عــن عــثامن بــن أيب ...طري ، وطري
ً لنــزول الــرب ســبحانه وتعــاىل تـــأويال ةًيــا بــه تأويــل بعــض النفــاِّقوُالعــاص؛ م

 "الفـــتح" يف ل، فقـــاص ًمنكـــرا، ينـــايف ســـياق كـــل الطـــرق الثابتـــة عـــن النبـــي
أن بعــض املـشايخ ضــبطه بــضم : وقـد حكــى أبـو بكــر بــن فـورك"): ٢٥/ ٣(

ًأولـــه عــــىل حـــذف املفعــــول، أي ينـــزل ملكــــا، ويقويـــه مــــا رواه النـــسائي مــــن 
 "...هــل : ينــادي منــاد": ويف حــديث عــثامن بـن أيب العــاص...طريـق األغــر 

 يف اوال يعكــــر عليــــه مــــ، وهبــــذا يرتفــــع اإلشــــكال: قــــال القرطبــــي.احلــــديث 
ال يـــسأل عـــن ": فيقـــول: ينـــزل اهللا إىل الـــسامء الـــدنيا: روايـــة رفاعـــة اجلهنـــي



 
 

١٢ 
كــذا قـــال  ! "ذلــك مـــا يــدفع التأويــل املــذكور يف ؛ ألنــه لــيس"عبــادي غــريي

كالمـه هـذا عـىل احلـديث مـسلك أهـل  يف فلقـد سـلك! احلافظ عفـا اهللا عنـه 
 .األهواء والبدع من حيث الرواية والدراية 

فإنـــه ســكت عـــن إســـناد احلـــديثني؛ مــع أنـــه يعلـــم خمـــالفتهام  أمــا الروايـــة؛ 
نــزول الـــرب تعــاىل إىل الـــسامء الـــدنيا،  يف صللروايــات الثابتـــة عــن النبـــي 

، ملــا رأى أن فــيهام تقويــة لتأويــل املبتدعـــة "...هــل مـــن ": وقولــه هــو نفــسه
 .للحديث 

وأمـا الدرايـة؛ فـال خيفــى ضـعف بـل بطـالن التأويــل املـذكور إذا مـا قــورن 
  بالروايـات الـصحيحة للحــديث، التـي منهــا روايـة رفاعــة التـي أشــار إليهـا ابــن 

 :حجر، ولفظها
؛ ينــزل اهللا إىل ســامء الــدنيا، ثــم -ثلثــاه :  أو قــال-إذا مــىض شــطر الليــل «
مـن ذا الـذي يـسألني فأعطيـه، مـن ذا الـذي : ال أسال عن عبادي غـريي: يقول
 .»  له، حتى ينفجر الفجروين فأجيبه، من ذا الذي يستغفرين فأغفرعيد

: هــذا احلـــديث يف فكيــف ال يعكــر عـــىل ذلــك التأويـــل الــذي ذكــره قولـــه
عـود ي "ثـم يقـول": ألن ضـمري قولـه ! "ال أسأل عن عبادي غـريي: ثم يقول"

ك الــذي زعمــوا أنــه املفعــول املحــذوف؛ لــضبطهم وعــىل تــأ يلهم، إىل امللــ
 هــذا التأويــل متــام بــل كيــف ال ينــايف!  عــىل البنــاء للمجهــول؟"ينــزل"لفــظ 

مجيــــع طرقــــه وألفاظــــه التــــي ذكــــرت أن اهللا ســــبحانه هــــو الــــذي  يف احلــــديث
ك هــو الــذي يعطــي ، "إلـخ...مــن ذا الــذي يــسألني فأعطيــه ": يقـول فهــل امللــ

 ! سبحانك هذا هبتان عظيم ! ويستجيب الدعاء ويغفر الذنوب؟
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 تعـــاىل ولقــد أبطـــل التأويـــل املــذكور شـــيخ اإلســـالم ابــن تيميـــة رمحـــه اهللا

طبــــــــع املكتــــــــب ٤٢-٣٧ص  ("حــــــــديث النــــــــزول"كتابــــــــه  يف مــــــــن وجــــــــوه
أرشت إليــه مــن أن امللــك لــيس لــه أن يقــول مــا ذكرنــاه  ، منهــا مــا)اإلســالمي
ًوهذا أيـضا ممـا يبطـل حجـة بعـض ": وقال شيخ اإلسالم عقبه، من احلديث

بعـــض  يف ؛ فإنــه احــتج بــام رواه النــسائي)كأنــه يــشري إىل ابــن فــورك(النــاس 
 ً؛ فــإن هــذا إن كــان ثابتــا عــن النبــي»ًأنــه يــأمر مناديــا فينــادي«: احلــديثطــرق 
مـن «: ً؛ فإن الرب يقول ذلـك، ويـأمر مناديـا بـذلك، ال أن املنـادي يقـولص

يقـــــول  أن املنــــادي ص عــــن النبـــــي ، ومــــن روى»يــــدعوين فأســــتجيب لـــــه؟
 مـــع أنـــه خـــالف -؛ فإنـــه ص أنـــه يكـــذب عـــىل رســـول اهللا ذلـــك؛ فقـــد علمنـــا

 يف  فاســـد-ًستفيض املتـــواتر الـــذي نقلتـــه األمـــة خلفـــا عـــن ســـلف اللفـــظ املـــ
 "ينــزل": املعقـول، يعلـم أنـه مـن كــذب بعـض املبتـدعني، كـام روى بعـضهم

، ونحـو ذلـك مـن ﴾﴿: بالضم، وكام قرأ بعـضهم
  ."حتريفهم اللفظ واملعنى

ثبــــوت  يف هفقــــد أشــــار شــــيخ اإلســــالم رمحــــه اهللا تعــــاىل إىل شــــك: قلــــت
روايــة النــسائي هــذه، فهــذا الــشك مــن الــشيخ، وســكوت احلــافظ عليهــا، ممــا 
محلني عىل حتقيق القول فيها؛ ألن السكوت ال جيـوز، والـشك يـشعر بـأن 

ــشيخ مل يكــن عــىل بينــة مــن حاهلــا، وإال؛ لبــادر إىل إنكارهــا  ومل يكــن بــه .ال
 .من حاجة إىل اجلمع بينها وبني اللفظ املحفوظ املستفيض 

                                                
 ].منه[.)١/٥٨٢ (" كشافه " يف )زيلاملعت(نقل الزخمرشي  يف كام) 1(
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ــشديد للــسنة وأهلهــا؛ قــد : واألمــر اآلخــر أن الكــوثري املــشهور بعدائــه ال

أن احلــــافظ عبــــد ) ٤٥٠ص  ("األســــامء والــــصفات"تعليقــــه عــــىل  يف ذكــــر
 :فأحببت أن أتثبت من أمرين.احلق قد صحح احلديث هبذا اللفظ 

هل هذا العزو لعبد احلـق صـحيح؟ فـإن الكـوثري ال يوثـق بكثـري : أوهلام
 .نه يدلس مما ينقله؛ أل
أمـا : ًإذا كان العزو صـحيحا، فهـل هـو مـصيب فيـه أم ال؟ فـأقول: وثانيهام

غــري هــذا املوضــع، وعرفــت أن  يف األمــر الثــاين؛ فقــد ســبق بيانــه بــام ال تــراه
 .احلديث هبذا اللفظ منكر ال يصح

ًوأمـــا األمـــر األول؛ فقـــد تبـــني يل أن العـــزو ال يـــصح أيـــضا، إال بـــيشء مـــن 
 :يس، وإليك البيانالغفلة أو التدل

، ومنـــــه  "أحكامـــــه" يف  أورده احلــــافظ عبـــــد احلــــقاعلــــم أن احلـــــديث
عرفــت إســناده كــام ســبق، فتمكنــت بــذلك مــن دراســته والكــشف عــن علتــه، 

 أن احلـديث - ومـنهم الكـوثري -ومن املعروف عند املشتغلني باحلـديث 
عنـــده؛ ًكتابــه املـــذكور ســاكتا عليـــه فهــو صـــحيح  يف الــذي يـــورده عبــد احلـــق

 -كـــام نــــص عليــــه، اســــتجاز الكــــوثري أن يعــــزو إليــــه تــــصحيحه إيــــاه، فغفــــل 

                                                
 "، وهـــــــي عنـــــــدي "كـــــــام الكـــــــربى  األح":  لكـــــــن عنواهنـــــــا" الظاهريـــــــة " يف منــــــه نـــــــسخة) 1(

؛ ففيها األسانيد من مسلم والدراقطني " الكربى "؛ ألهنا جمردة األسانيد، أما "الوسطى
وال .كتــبهم  يف وغريمهــا مــن املخــرجني مــنهم إىل النبــي ص، يثبتهــا املؤلــف كــام وقعــت

 ]منه[.ثر من هذاجمال للقول اآلن بأك
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، وســواء - وهـذا مـا عهـدناه منـه غـري مـرة -، أو دلـس -ًوهـذا لـيس بعيـدا عنـه 

احلــافظ  كــان هــذا أو ذاك؛ فــإن القاعــدة املــذكورة ليــست عــىل إطالقهــا عنــد
 مــــن أن واحلــــديث الــــسقيم أكثــــر": اإلشــــبييل؛ فقــــد قــــال بعــــد مــــا نقلتــــه عنــــه

أتعـــرض لـــه، أو أشـــتغل بـــه، وبعـــض هـــذه األحاديـــث املعتلـــة ورد مـــن طريـــق 
  ."واحدة، فذكرته منها، وربام بينته

فأفــاد هبــذا الــنص، أنــه قــد يــذكر احلــديث املعلــول؛ وال يبــني علتــه : قلــت
ًإال نــــادرا ويف حالــــة واحــــدة، وهــــي حــــني يكــــون مــــن طريــــق واحــــدة وإســــناد 

فـإذن؛ سـوقه احلـديث بإسـناده عنـد .وقـد يبـني واحد فيـذكره، وال يبـني علتـه، 
خمرجـــــه إشـــــارة منـــــه إىل أنـــــه معلـــــول، وهـــــذا هـــــو بعينـــــه مـــــا صـــــنعه احلـــــافظ 
اإلشـــبييل رمحـــه اهللا؛ فإنـــه ســـاق احلـــديث بإســـناده عنـــد النـــسائي كـــام تقـــدم، 
ًفكان ذلك دليال واضـحا عنـد العـارفني باصـطالحه أنـه معلـول عنـده، وذلـك  ً

 أتبعــــه بــــسوقه لروايــــة مــــسلم عــــن أيب هريـــــرة ينــــايف الــــصحة، ال ســــيام وقــــد
 يف فلــــــو مل يــــــذكر احلــــــافظ هــــــذا االصــــــطالح.ًمرفوعــــــا بــــــاللفظ املحفــــــوظ 

املقدمـــــة؛ لكـــــان ســـــوقه حـــــديث النـــــسائي بإســـــناده وحـــــديث مـــــسلم بـــــدون 
ــف  .إســناده؛ أوضــح إشــارة للعاقــل اللبيــب أن اإلســناد علــة، فتنبــه هلــا فكي

فتجاهـــل هـــذا كلــــه !! املقدمــــة؟  يفًوهـــو قـــد لفـــت النظــــر إىل هـــذا تـــرصحيا
                                                

فإنــه ســاق احلــديث ) ٦٠/٢ق  (" خمتــرص األحكــام " يف وهــذا مــا صــنعه احلــافظ: قلــت) 1(
ويؤكـــد لـــك مـــا ذكرتـــه أن  .بإســـناد النـــسائي عـــىل خـــالف عادتـــه، ثـــم ســـاق حـــديث مـــسلم

حذف هذا احلديث املعلـول، مـع أنـه ) ١٢٩/٢ق  (" التهجد ": كتابه الثالث يف احلافظ
 .]همن[.أربع روايات عند مسلم ساق اللفظ املحفوظ ب



 
 

١٦ 
الكـــوثري، وعـــزا إىل احلـــافظ تـــصحيحه للحـــديث، ولـــيس كـــذلك، بـــل هـــو 
عنده معلول، كـام بينـت، وكـشفنا لـك عـن العلـة فـيام سـبق مـن هـذا التخـريج 

 .واهللا تعاىل هو املوفق ال رب سواه .
ثــم اعلــم أن نــزول الــرب ســبحانه وتعــاىل إىل الــسامء الــدنيا كــل ليلــة، هــو 

 صــــفات أفعالــــه عــــز وجــــل؛ كاســــتوائه عــــىل عرشــــه، وجميئــــه يــــوم مــــن صــــفة
نـــصوص القـــرآن الكـــريم، جيـــب اإليـــامن واإلذعـــان لـــه  يف القيامـــة، الثـــابتني

 عىل ما يليق بذاته تعاىل؛ دون تعطيـل أو تـشبيه؛ إذ الـصفة يقـال فيهـا مـا يقـال
 ذاته تعاىل؛ فكام أننا نؤمن بذاتـه دون أن نكيفهـا، فكـذلك نـؤمن بـصفاتهيف 

 دون أن نكفيهــــا، فمــــن نفــــى نزولــــه تعــــاىل - ومنهــــا النــــزول وغــــريه -كلهــــا 
حقيقــة عــىل مــا يليــق بــه بطريــق التأويــل؛ لزمــه أن ينفــي وجــود ذات اهللا تعــاىل 

 يف بــنفس الطريــق، وإال؛ فهــو متنــاقض؛ كــام حققــه شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة
 "احلمويـــة"، و"التدمريـــة"، و"رشح حـــديث النـــزول"عديـــد مـــن كتبـــه مثـــل 

 .ونحوها 
) ٤٥٣ص  ("األســــامء" يف ويعجبنــــي هبــــذه املناســــبة مــــا ذكــــره البيهقــــي
ينــزل كــام : كيــف ينـزل؟ قــال: بعـد أن روى عــن عبــد اهللا بــن املبـارك أنــه ســئل

 ):يعني اخلطايب(قال أبو سليامن رمحه اهللا : قال.يشاء 
ذلـك بــام  يف وإنـام ينكـر هـذا ومـا أشـبهه مــن احلـديث مـن يقـيس األمـور"

 مــن النــزول؛ الــذي هــو نزلــة مــن أعــىل إىل أســفل، وانتقــال مــن فــوق شــاهده
إىل حتـت، وهــذا صــفة األجــسام واألشــباح، فأمــا نــزول مــن ال يــستويل عليــه 
صـــفات األجـــسام؛ فـــإن هـــذه املعـــاين غـــري متومهـــة فيـــه، وإنـــام هـــو خـــرب عـــن 



 
 

١٧ 
قدرتـــه ورأفتـــه بعبـــاده، وعطفـــه علـــيهم، واســـتجابته دعـــاءهم، ومغفرتـــه هلـــم، 

ســبحانه . يـشاء، ال يتوجــه عـىل صــفاته كيفيـة؛ وال عــىل أفعالـه كميــة يفعـل مــا
﴿ ﴾مرنـا أن ُوهـذا مـن العلـم الـذي أ: قـال

 ذكـره اهللا.نؤمن بظاهره، وأن ال نكشف عن باطنـه، وهـو مـن مجلـة املتـشابه 
﴿: كتابـه فقـاليف 

﴾ اآليــة؛ فــاملحكم منــه يقــع بــه العلــم احلقيقــي 
والعمـــل، واملتـــشابه يقـــع بـــه اإليـــامن والعلـــم الظـــاهر، ويوكـــل باطنـــه إىل اهللا 

، وإنـــام حـــظ ﴾﴿: عـــز وجـــل، وهـــو معنـــى قولـــه
مـن هـذا وكـذلك مـا جـاء  .﴾﴿: الراسـخني أن يقولـوا

﴿: القـرآن؛ كقولـه عـز وجـل يف الباب
﴾وقوله ، :﴿﴾ ،

  ."مجيع ذلك عند علامء السلف هو ما قلناه يف والقول
إذا عرفـــت هــــذا؛ فعليـــك بطريقــــة الـــسلف؛ فإهنــــا أعلـــم وأحكــــم وأســــلم، 

أن طريقــة الـــسلف ": طريقــة التأويــل التـــي عليهــا اخللــف الـــذين زعمــواودع 
؛ فإنـــه باطـــل مـــن القـــول، وفيـــه مـــا ال "أســلم، وطريقـــة اخللـــف أعلـــم وأحكـــم

وســـبحان اهللا !! خيفـــى مـــن نـــسبة اجلهـــل إىل الـــسلف، والعلـــم إىل اخللـــف 
عـىل كيف يصدر مثل هذا القول ممن يؤمن بفـضائل الـسلف التـي ال ختفـى 

مقــدمتي لـــ  يف كتــب ابــن تيميــة، أو يف أحــد، وراجــع بيــان بطــالن هــذا القــول
 للحــــافظ الــــذهبي؛ باختــــصاري وتقــــدمتي "خمتــــرص العلــــو للعــــيل العظــــيم"

 .التي أنا عىل وشك االنتهاء منها بفضله تعاىل وكرمه 



 
 

١٨ 
 .املكتب اإلسالمي ببريوت  يف )١٤٠١(ثم طبع واحلمد هللا سنة 

عمــــل اليــــوم " يف ر فــــاروق محــــادة عــــىل احلــــديثعلــــق الــــدكتو): تنبيــــه(
/ ١١ "املـــصنف" يف وأخرجـــه عبـــد الـــرزاق": ، فقـــال)٣٤٠ص  ("والليلـــة
٤٤٤".  

 -وهــذا التخــريج؛ تعليقــه عــىل هــذا احلــديث املنكــر، وهــو خطــأ حمــض 
ـــــسا مـــــن هـــــذا الـــــدكتور  ًوأرجـــــو أن ال يكـــــون مقـــــصودا وتدلي ـــــك؛ ألن -ً  وذل

ــق ابــن شــهاب الزهــري قــال مــ"املــصنف" يف احلــديث املــشار إليــه : ن طري
: أخــربين أبــو ســلمة بــن عبــد الــرمحن واألغــر أبــو عبــد اهللا صــاحبا أيب هريــرة

فــذكر احلــديث بــاللفظ : ...قــال صأن أبــا هريــرة أخربمهــا، عــن رســول اهللا 
 وغريمهــــا، كــــام ســــبقت اإلشــــارة إليــــه، وهــــو "الــــصحيحني" يف املحفــــوظ
ــــالرقم املــــذكور آنفــــا"اإلرواء" يف املخــــرج ــــق األوىل عــــن أيب ً ب  مــــن الطري

ج (ســنده أبــا ســعيد اخلــدري  يف هريــرة عــن ابــن شــهاب بــه؛ إال أنــه مل يــذكر
فهـــذا لفـــظ وطريـــق غـــري لفـــظ وطريـــق حـــديث الرتمجـــة، ) .١٩٦-١٩٥/ ٢

ك عــىل الــدكتور، أم جتاهلــه لغايــة أرجــو أن يكــون ! نفــسه  يف فهــل خفــي ذلــ
ــــض ــــف يمكــــن هــــذا وهــــو قــــد علــــق أي ًا عــــىل اللفــــظ األمــــر األول، ولكــــن كي
؛ فقــــال )٤٨٠(ًاملحفــــوظ عــــن الزهــــري وقــــد أخرجــــه النــــسائي أيــــضا بــــرقم 

 :الدكتور
 "املـــصنف" يف هـــذه الروايـــة موافقـــة ملـــسلم والبخـــاري وعبـــد الـــرزاق"
١٠/٤٤٤".  



 
 

١٩ 
فكيــــــف يــــــصح عــــــزو اللفــــــظ املنكــــــر واللفــــــظ املحفــــــوظ مــــــع اخــــــتالف 

ــــ"إســــنادهيام إىل  الــــصحيح ؛ وهــــو إنــــام رواه بالــــسند "صنف عبــــد الــــرزاقُم
 ! . هذا عىل الدكتور؟خيفىباللفظ املحفوظ، وهل يمكن أن 

 أن أكــشف عـــن تـــدجيل أحــد املعلقـــني عـــىل كتـــاب -ً أيـــضا -وأريــد هنـــا 
؛ وهــــــو الــــــذي لقبــــــه أحــــــدهم بحــــــق بـــــــ "دفــــــع شــــــبه التــــــشبيه"ابــــــن اجلــــــوزي 

 وغريمهــــا؛ "الــــصحيحني" يف ؛ فإنــــه جتاهــــل الطــــرق املتــــواترة"الـــسخاف"
مــــن ": عــــز وجــــل هــــو الــــذي ينــــزل، وهــــو الــــذي يقــــولاملتفقــــة عــــىل أن اهللا 

؛ فعطـــــل هـــــذه الداللـــــة القاطعـــــة "مـــــن يــــسألني..مـــــن يـــــستغفرين ..يــــدعوين 
 "!ًإن املــــراد باحلـــــديث أن اهللا ينــــزل ملكـــــا "): ١٩٢ص (الــــرصحية بقولـــــه 

ك بروايــة النــسائي )٣٠/ ٣ ("الفــتح" يف ًتقليــدا منــه البــن حجــر ــ ، وقــوى ذل
ــــــو أن هــــــذا امل ــــــد عــــــىل مــــــا يف تجاهــــــل اكتفــــــىاملنكــــــرة هــــــذه، ول  يف التقلي

؛ هلـان األمـر بعـض الـيشء، ولكنـه أخـذ يـرد عـيل بالباطـل تـضعيفي "الفتح"
ًلروايــة النــسائي هــذه؛ بتحريفــه لكالمــي أوال، وبــاالفرتاء عــيل ثانيــا؛ فاســمع  ً

 :إليه كيف يقول
ًفــأقول غاضــا النظــر  ."ًوقــد زعــم أن حفــص بــن غيــاث تغــري حفظــه قلــيال"

  !"زعم": قوله  يفعن مناقشته
 إلــــــخ "..كتـــــاب  يف روايـــــة حفـــــص عــــــن األعمـــــش كانـــــت": قولـــــه: ًأوال

تــــــدليس خبيــــــث عــــــىل القــــــراء، وكــــــذب عــــــىل احلــــــافظ املــــــزي واحلــــــافظ .
أنــــه كـــان عنــــد عمــــر بــــن حفــــص ": "هتــــذيبيهام" يف العـــسقالين؛ فــــإن الــــذي



 
 

٢٠ 
 يف فهــذا يشء، وكــون حديثــه هــذا املنكــر كــان ! "كتــاب أبيــه عــن األعمــش

 . آخر، كام ال خيفى عىل القراء كتابه يشء
  !"فال يرضها اختالط حفص بأخرة عىل تسليم وقوعه": قوله: ًثانيا

، يــدل "تغــري":  مكــان قــويل"االخــتالط"يالحــظ أنــه بتغيــري لفظــة : فــأقول
 :عىل شيئني أحالمها مر

أنــه ال يفــرق بــني اللفظــني، وأن حكــم مــن تغــري مــن الثقــات حكــم : األول
!! ه، وهــــذا هــــو الالئــــق بجهلــــه وتعلقــــه هبــــذا العلــــم مــــن اخــــتلط مــــنهم عنــــد

ًوالواقــع أن التغــري لــيس جرحــا مــسقطا حلــديث مــن وصــف بــه، بخــالف مــن  ً
وصــف بــاالختالط، واألول يقبــل حــديث مــن وصــف بــه؛ إال عنــد الرتجــيح 
كـــام هنـــا، وأمـــا مـــن وصـــف بـــاالختالط؛ فحديثـــه ضـــعيف؛ إال إذا عـــرف أنـــه 

 .حدث به قبل االختالط 
ًأنــه تعمــد التغيــري املــذكور تــضليال ومتهيــدا لالعتــذار عــن قولــه: واآلخــر ً :

  !"عىل تسليم وقوعه"
ــف تنكــر تغــريه ويف : فــإذا تنبــه لتالعبــه باأللفــاظ وقيــل لــه  "التهــذيبني"كي

بـــأنني عنيـــت االخـــتالط : نقـــول رصحيـــة عـــن األئمـــة بوصـــفه بـــذلك؟ أجـــاب
وهـــذا ممـــا يمكـــن  -التغـــري  يف البحـــث: وإذا قيـــل لـــه !وهـــذا غـــري مـــسلم بـــه 

وقــد يبــدو !! كتــاب حفــص  يف قــد أجبــت عنــه بــأن احلــديث: ؛ قــال-إنكــاره 
هــــو : تأويـــل تغيــــريه املـــذكور، فــــأقول يف أن هـــذا الكــــالم فيـــه تكلــــف ظــــاهر

ــــــري، وإال؛  ــــــه تعمــــــد التغي ــــــد افــــــرتاض أن ــــــد مــــــن هــــــذا عن ــــــه ال ب كــــــذلك، ولكن
 .فاالحتامل أنه أيت من قبل جهله هو الوجه 



 
 

٢١ 
 بــالتغري وكــان كــسائر الثقــات َمْرُن حفــص بــن غيـاث مل يــلــو فــرض أ: ًرابعـا

ًالــذين مل يرمــوا بجـــرح مطلقــا؛ فحينئـــذ يــرد حديثــه هـــذا بالــشذوذ؛ ملخالفتـــه 
ألولئـك الثقـات الـستة الـذين رووه بنـسبة النـزول إىل اهللا رصاحـة، وقولـه عــز 

 . إلخ "..من يستغفرين ..من يدعوين ": وجل
 ) .٢٠٥ص  ("أقاويل الثقات" و،)٣٩/ ٤ ("تفسري القرطبي": راجع

  ).٣٦٧-٨/٣٥٥"(الضعيفة"
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 إذا ليلـــة كـــل وجـــل عـــز ربنـــا ينـــزل«: قـــال ص النبـــي عـــن هريـــرة أيب عـــن
 مـن؟ فأعطيـه يـسألني الـذي ذا مـن امللـك أنـا: فيقـول األول الليل ثلث مىض

 يـزال فـال؟ لـه فـأغفر يـستغفرين الـذي ذا مـن؟ لـه فأسـتجيب يدعوين الذي ذا
 .»ككذل
 ).أخرجه مسلم(
  ]:قال اإلمام[

هر تأويـل هـذا احلـديث عنـد نفـاة الـصفات، بـأن املـراد بـالنزول تشـا: قلت
نـه َّنزول أمر اهللا تعـاىل ورمحتـه، ومـع أن هـذا التأويـل باطـل مـن وجـوه كـام بي

ك ســياق " رشح حــديث النــزول": كتابــه يف شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة  مــن ذلــ
أن اهللا تعـــاىل هــو الـــذي  يف رصيــح..الـــخ...ك امللــاأنـــ: احلــديث، فـــإن قولــه

 .ينزل
 بعـــض أئمـــة نفـــاة العلـــو عـــن َِلئُ وقـــد ســـ"): ٣٦ص (قـــال شـــيخ اإلســـالم 

فممـــن ينـــزل؟ إن عنـــدك فــــوق : ينـــزل أمـــره، فقـــال لـــه الـــسائل: النـــزول فقـــال
 ."العامل يشء فممن ينزل األمر؟ من العدم احلض؟ فبهت 

 " أبـو زهـرة "لنفـاة قـول الـشيخومن أغرب التأويالت التي رأيتها لـبعض ا
 ويــــــصح أن يفـــــرس النــــــزول إىل "): ٣٢٥ص  (" املـــــذاهب اإلســـــالمية"يف 

ــى قــرب حــسابه تعــاىل فعــىل هــذا التأويــل فحــساب  !!! "الــسامء الــدنيا بمعن



 
 

٢٣ 
فــــال نــــزول حتــــى عــــىل هــــذا التأويــــل ! اهللا يقــــرب كــــل ليلــــة، ثــــم ال حــــساب 

قيقيــــة الالئقــــة بــــه وهكــــذا يكــــون التعطيــــل للنــــصوص وإنكــــار معانيهــــا احل.
 ...تعاىل

  .) ١١٦ – ١١٥ص "(خمتصر العلو"



 
 

٢٤ 

 
 

 ]: أنه قالصروي عن النبي [
َّال تتفكـــروا« َ َ ْاهللا، فإنـــه ال مثـــل لـــه، وال شـــبيه وال نظـــري، وال تـــرضبوا هللا  يف َ َ َ َ ْ ِ َ َ ْ ِ

ِاألمثال، وال تصفوه  َ ٍبالزوال، فإنه بكل مكانَ ِ َّ«. 

  .)موضوع(

 ]: قال اإلمام[
عيــاش عــن ] أيب[وبلغنــا عــن أبــان بــن ): ٣/٢١٧(مــسنده  يف قــال الربيــع

عىل قـوم جلـوس، فقـال مـا أجلـسكم؟  ص خرج النبي: أنس بن مالك قال
قلــت وهـذا موضــوع، آفتـه أبــان .فـذكره: ... صاهللا، فقــال  يف نتفكـر:فقـالوا

ومجلــة  .- كــام قــال الــذهبي والعــسقالين -هــو مــرتوك عيــاش، و] أيب[بــن 
التفكــر قـــد رويــت مـــن طــرق أخـــرى، بــدا يل مـــن جمموعهــا أهنـــا ترتقـــي إىل 

 ) .١٧٨٨ ("الصحيحة" يف مرتبة احلسن، ولذلك خرجته
 وهـي ،وأما سائر هـذا احلـديث وبخاصـة اجلملـة األخـرية منـه فإهنـا باطلـة

َّوضــع اجلهميــة واملعطلـــة لــصفات اهللا عــز مــن َّ وجـــل، الــذين يتأولوهنــا غـــري َ َ َ
ــــه تأويلهــــا املعــــروف  يف عنــــد الــــسلف، ويعــــربون عــــن املجــــيء املــــرصح ب

، -هــذا احلــديث يف  كــام-بــالزوال ص القــرآن والنــزول املتــواتر عــن النبــي



 
 

٢٥ 
هـذا مـن صـفات : ثـم يقولـون ،- كام يفعـل ابـن اجلـوزي وغـريه -أو االنتقال

املجــيء والنــزول  حلقيقــة أنوا! املخلوقــات، فــال جيــوز وصــف اهللا بــذلك
دون  ال جيــوز تأويلــه بــام ذكــروا، وهــو صــفة هللا، وصــف هبــا نفــسه، نــصفه هبــا

 ، فهـم وقعـوا حـني﴾﴿تشبيه وال تعطيـل، 
 .وا منه إىل التعطيلُّالتشبيه، ففر يف َّعربوا بام تقدم

  ).٧٣٥-١٣/٢/٧٣٤"(الضعيفة"



 
 

٢٦ 

 
 

  :قال ص اهللا رسول أن عنه اهللا ريض هريرة أيب عن
 ثلـــث يبقـــى حـــني الـــدنيا الـــسامء إىل ليلـــة كـــل وتعـــاىل تبـــارك ربنـــا ينـــزل(«
 مـــــن فأعطيــــه يــــسألني مــــن لــــه فأســـــتجيب يــــدعوين مــــن يقــــول اآلخــــر الليــــل

 رواه البخاري  .»له فأغفر يستغفرين
  ]:قال اإلمام[

َتأولـــه احلـــافظ تبعـــا للجمهـــور بنـــزول أمـــره أو ملـــك ينـــادي بـــذلك، وقـــواه  َ
إن اهللا يمهــل حتــى يمــيض شــطر الليــل، ثــم ":بروايــة النــسائي للحــديث بلفــظ

 . احلديث"هل من داع فيستجاب له:ًيأمر مناديا يقول
وســـكت احلـــافظ عنـــه فـــأوهم ثبوتـــه، ولـــيس كـــذلك، بـــل هـــو شـــاذ منكـــر، 

 اللفـــظ حفـــص بـــن غيـــاث دون ســـائر الـــرواة الـــذين رووه عـــن أيب تفـــرد هبـــذا
هريـــرة مـــن نحـــو ســـبع طـــرق بأســـانيد صـــحيحة عنـــه، بلفـــظ الكتـــاب ونحـــوه، 

ك، وفيــه "..هــل مـن داع":املـرصح بــأن اهللا هـو الــذي يقـول َإلــخ، ولـيس امللــ
من مجيع الطرق الترصيح بنزول اهللا تعاىل، وهذا مـا مل يتعـرض لـه حفـص، 

كـل طـرق احلـديث عـن غـري  يف زول وقـول الـرب مـا ذكرنـاوكذلك ثبوت النـ



 
 

٢٧ 
ك مبلــغ التــواتر ــ وقــد حققــت الكــالم .أيب هريــرة مــن الــصحابة، حتــى بلــغ ذل

 ).٣٨٩٨("األحاديث الضعيفة" يف عىل هذه اخلالصة
  ).١/٣٣٩"(خمتصر صحيح البخاري"
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 :فقـال ،طـاهر ابـن عـىل دخلـت :قـال قإسـحا حدثنا خرشم بن عيل]عن[
 رواهــا ،نعــم قلــت ؟الــدنيا الــسامء إىل ينــزل اهللا أن يــروون األحاديــث هــذه مــا

 أن يقـــدر فقلـــت ؟عرشـــه ويـــدع ينـــزل :فقـــال.األحكـــام يـــروون الـــذين الثقــات
  ؟هذا يف تتكلم َمِلَف :قلت.نعم :قال ؟العرش منه خيلو أن غري من ينزل

 )إسناده صحيح(
  ]:قال اإلمام[ 

يقـــدر أن ينــزل مــن غـــري أن ": قــول إســـحاق رمحــه اهللا تعــاىل يف :)فائــدة(
 إشــــارة منــــه إىل حتقيــــق أن نزولــــه تعــــاىل لــــيس كنــــزول "خيلــــو منــــه العــــرش

املخلـــوق، وأنـــه ينـــزل إىل الـــسامء الـــدنيا دون أن خيلـــو منـــه العـــرش ويـــصري 
العــرش فوقــه، وهــذا مــستحيل بالنــسبة لنــزول املخلــوق الــذي يــستلزم تفريــغ 
مكــان وشـــغل آخـــر، وهـــذا الـــذي أشـــار إليــه إســـحاق هـــو املـــأثور عـــن ســـلف 

مــع ، وال خيلــو العــرش منــه، أنــه تعــاىل ال يــزال فــوق العــرشألمــة وأ ئمتهــا ا
، وهـــو الــــصواب:  اإلســــالم ابـــن تيميــــةقــــال شـــيخ، دنـــوه ونزولــــه إىل الـــسامء

  .)٥٩ – ٤٢ص ("رشح حديث النزول"كتابه  يف فراجع بسط ذلك
  .)١٩٣– ١٩٢ص"( خمتصر العلو"
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شيخ، لو سمحت رشح حديث النزول مع اإلشارة إىل أن ثلث الليل ااا األخري : ؤالس

 .يتغري من منطقة إىل منطقة
 املــــادة ومــــا يــــشكل عــــىل املــــادة ال  هــــذا ســــؤال أخــــي قــــائم عــــىل:الــــشيخ

ًيشكل عىل خالق املادة، واآلن هذا السؤال أنـا أقـول دائـام أبـدا هـل يمكـن : ً
ًلعامل مهام أويت علـام وفطنـة إنـه يكـون أربعـة مخـسة اآلن بيتكلمـوا معـي أو 
ًمــع ذاك العــامل الــذي أنــا خيلــت لكــم إيــاه آنفــا، بــيفهم مــن هــون، وبــيفهم مــن 

ذا وبيعطـــي جـــواب، ممكـــن هـــذا؟ ســـؤالك يـــشبه هـــون، وبيعطـــي جـــواب هلـــ
هــــذا؛ ألنـــــه ســــؤالك عـــــن اخلـــــالق، خــــالق املـــــادة فـــــال يقــــاس اخلـــــالق عـــــىل 

هـذا : املخلوق، وال جتـري عـىل اخلـالق أحكـام املخلـوق حتـى أنـت تقـول
ثلــــث ليــــل، مـــو بــــس يعنــــي  يف إشـــكال، صــــحيح أنــــه ثلـــث الليــــل كــــل حلظـــة

ًمــثال، مثــل مــا بيقولــوا بالنــسبة نــستطيع أن نقــسم الكــرة األرضــية أربعــة أقــسام 
غــــروب  يف طلــــوع، كــــل حلظــــة يف كــــل حلظــــة: لطلــــوع الــــشمس وغروهبــــا

 صح؟
 . نعم:امللقي



 
 

٣٠ 
 طيــب، لكــن عــالم الغيــوب، هــاليل هــو نظــم هــذا الكــون، وأخربنــا :الــشيخ
 .بر حاله يا مجاعة ههِّدُكل ليلة هو بيعرف ي يف أنه ينزل
 . ههه:مداخلة
 .، سبحان اهللا فليش شايلني هم انتو:الشيخ

  ) ٠٠: ٥٦: ٥٣/ ٥١٨" (اهلدى والنور"



 
 

٣١ 

 
 

ـــسنة يف قـــال ســـيد ســـابق[  انقـــضاء إىل يـــدوم هـــل اإلهلـــي النـــزول.. " ]:فقـــه ال
 " وهذا هذا فيه ورد وقد؟ الفجر طلوع إىل أو الصبح صالة

  ]:ًقال اإلمام معلقا[
 الـــسامء إىل ليلـــة كـــل اهللا ينـــزل «: ص قولـــه " اإلهلـــي النـــزول " ـبـــ عنـــيي 

 مــن لــه فأســتجيب يــدعوين مــن: فيقــول اآلخــر الليــل ثلــث يبقــى حــني الــدنيا
 .»؟له فأغفر يستغفرين من فأعطيه يسألني

 ًقــسام جــتَّخر الـصحابة مــن مجــع عـن جــاء متــواتر صـحيح حــديث وهـو 
 زاد) ١١١٨ (" داود أيب صــــــــــحيح "و) ٤٥٠ (" رواءاإل " يف منهــــــــــا اًطيبــــــــــ

  " الفجر) يطلع: رواية ويف (ينفجر حتى": بعضهم
 معظـم لكـن ": " املعـاد زاد عـىل اجليـاد التعليقات " يف قلت كنت وقد 

 " الفـتح " يف احلـافظ قـال كـام الفجـر طلـوع إىل يـدوم أنه عىل اتفقوا الرواة
 ذلــك تؤيــد حيــةرص روايــة أجــد فلــم الفجــر صــالة إىل دوامــه وأمــا) ٣/٢٤(

 الــشمس ترجـل حتــى ": بلفـظ هريـرة أيب حــديث مـن للنــسائي روايـة يف نعـم
 قـال كـام شـاذة روايـة لكنهـا) القيم ابن أي (املصنف ذكره ما تتضمن فهي "

 ." احلافظ
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 فإنـه فـديك أيب بـن إسـامعيل بـن حممد من فيها اخلطأ لعل: اآلن وأقول 
 " يف خزيمــــة وابــــن) ٤٨٦ مرقــــ (" والليلــــة اليــــوم عمــــل " يف النــــسائي عنــــد

 بـن القاسـم عـن ذئـب أيب ابـن حـدثني: طريقه من) ٨٧ - ٨٦ص (" التوحيد
 ثقــة كــان وإن فــديك أيب ابــن فــإن هريــرة أيب عــن جبــري ابــن نــافع عــن عبــاس
 احلــديث كثــري كــان ": ســعد ابــن فيــه قــال فقــد " الــصحيحني " يف بــه حمتجــا
 عبـاس بـن القاسـم خهشـي مـن اخلطأ يكون أن املحتمل ومن " بحجة وليس
 احلـافظ الربقـي ابـن حممـد لينـه فقـد اًأيـض مـسلم رجـال مـن ثقـة كونـه مع فإنه
 ."امليزان " يف كام " جمهول ": املديني ابن وقال

 - الثبــت الثقـة وهــو - دينـار بــن عمـرو خالفـه فقــد األقـرب هــو هـذا ولعـل 
 حتـى": بلفـظ مرفوعـا أبيـه عـن مطعـم بن جبري بن نافع عن فقال اومتنً اًإسناد
 وأمحـــــد) ٨٨ ص (" التوحيـــــد " يف خزيمـــــة ابـــــن أخرجـــــه  ."الفجـــــر يطلـــــع

 الــسنة ختــريج يف اجلنــة ظــالل " كتــايب يف خمــرج وهــو وغريمهــا) ٤/٨١(
 تطلـــــــع حتـــــــى ": بلفـــــــظ: األوىل: أخـــــــريني روايتـــــــني وجـــــــدت ثـــــــم) ٥٠٧ ("

ــشمس  أيب عــن اهلجــري إبــراهيم طريــق مــن أيــضا خزيمــة ابــن أخرجــه . " ال
 .فعهر حوصاأل

   وهـــو هـــذا إبــراهيم أجـــل مــن ضـــعيف فهـــو ًمرســال كونـــه مــع وهـــذا: قلــت 
 .مسلم ابن
 ."موقوفات رفع احلديث لني" :" التقريب " يف احلافظ قال 
 صــــالة مــــن القــــارئ ينــــرصف أو الفجــــر يطلــــع حتــــى" :بلفــــظ واألخــــرى 

 ."الفجر
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 مـــن) ٢/٥٠٤ (وأمحـــد خزيمـــة وابـــن) ٣٤٧ - ٣٤٦ (الـــدارمي أخرجـــه 
 .به اًمرفوع هريرة أيب عن سلمة أيب عن عمرو بن حممد طريق

 فكيـــف لـــه قيمــة ال ممـــا فهــو الـــراوي فيــه شـــك قــد كونـــه مــع وهـــذا: قلــت 
ـــف حفظـــه قبـــل مـــن كـــالم فيـــه عمـــرو ابـــن وحممـــد  الزهـــري خالفـــه وقـــد فكي
  " الفجر حتى ": بلفظ سلمة أيب عن كثري أيب بن وحييى

 .شك بغري 
 .وغريه مسلم رواه 
 كـــــل وعليـــــه األخـــــري اللفـــــظ هـــــذا إال احلـــــديث يف يـــــصح فـــــال وباجلملـــــة 

 .أعلم وتعاىل سبحانه واهللا، فيه الصحيحة الروايات
  ).١٨٤-١٨٢ص"(متام املنة" 
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   ]:قال اإلمام[

 ]فيـــه [أفــاض..،ة لــشيخ اإلســالم ابـــن تيميــ»رشح حــديث النـــزول«كتــاب 
 .صفة النزول اإلهلي  يف تقادهبيان ما جيب عىل املسلم اعيف 
  .)٤٣ ص(صحيح الكلم الطيب"
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